
I. KLASICIZMUS 

V 18. storočí nastáva v európskej hudbe veľká zmena. Končí prezdobenosť a okázalosť baroka 
a nastupuje pravý opak:  jednoduchosť, prehľadnosť, prirodzenosť a pravidelnosť. Tento nový hudobný 
smer sa nazýva klasicizmus a trval približne od roku 1730 do roku 1830. 
 
Predtým sa hudba hrala len k príležitosti osláv v palácoch alebo 
bohoslužieb, v období klasicizmu sa už organizujú verejné 
koncerty, kde sa hrá hudba určená na počúvanie. 
 
Hudba sa  sťahuje aj do meštianskych domov, v ktorých vzniká 
hudba pre domáce potešenie, tzv. muzicírovanie amatérov. 
 
Mení sa aj postavenie umelcov, ktorí sa postupne 
osamostatňujú. Cirkev alebo šľachtici si ich najímajú pre 
vytvorenie nejakého diela a platia im za to.  
 
Začínajú sa používať nové hudobné nástroje, napr. kladivkový klavír, ktorý sa stáva súčasťou 
domácností a vytláča pôvodné čembalo. Na rozdiel od čembala na ňom možno hrať i dynamiku. 
 
Hudobné znaky klasicizmu:  

 hudba chce pôsobiť jednoducho, prirodzene, zrozumiteľne 
 prevláda homofónia (opak polyfónie) = tzv. sprevádzaný jednohlas 
 prevládajú rýchle tempá, durové tóniny, pracuje sa s kontrastami 

Hlavný predstavitelia klasicizmu:  
 

Joseph HAYDN – rakúsky skladateľ 
 už ako 8-ročný spieval v chlapčenskom zbore pri Dóme sv. Štefana vo Viedni 
 väčšinu života pôsobil v Eisenstadte v službách grófa Eszterházyho 

Najznámejšie diela: 
 Komorná hudba - Sláčikové kvartetá: tzv. Ruské, Vtáčie, Cisárske 
 Symfónie: tzv. Rozlúčková, Oxfordská, S úderom na tympany, Hodiny 

 

UKÁŽKA:     Joseph Haydn – Symfónia č.94 - G dur „S úderom na tympany“ 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=VOLy6JxEDLw 
 

Haydn si v nej trošku zavtipkoval, keď do témy v pomalej časti, ktorá znie v piane zrazu použil ostrý 
úder s použitím tympanov a tým prebudil všetkých pospávajúcich šľachticov v sále  
 

 
Wolfgang Amadeus MOZART – rakúsky skladateľ 

 zázračné dieťa, od svojich 6-tich rokov vystupoval so svojou sestrou po celej Európe 
 zomrel však pomerne mladý, ako 35-ročný 

Najznámejšie diela: 
 Opery: Don Giovanni, Figarova svadba, Čarovná flauta 
 Symfónie: Parížska, Pražská, Jupiter 
 Komorná hudba: klavírne sonáty, sláčikové kvartetá, atď. 

 

UKÁŽKA:     Wolfgang Amadeus Mozart – sláčikové kvinteto serenáda Malá nočná hudba 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=8VjWXFZJchk 
 



Ludwig van BEETHOVEN 
 pochádzal z rodiny hudobníkov, otec z neho chcel urobiť „zázračné dieťa“ 
 už ako 26-ročný začal mať problémy so sluchom, v ušiach mu neustále zneli nepríjemné zvuky 

až nakoniec úplne ohluchol 

Najznámejšie diela: 
 9 symfónií: najznámejšia je 5. c mol „Osudová“ a 9. d mol s Ódou na radosť 
 Komorná hudba: klavírne sonáty, klavírna skladba Pre Elišku 

 

UKÁŽKA:     Ludwig van Beethoven – Symfónia č.5 alebo 9 d mol  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=-kcOpyM9cBg  
 

 
ÚLOHA č.1 – k notovým úryvkom z ukážok, ktoré si si práve vypočul/a doplň: 
 
 
 
 
 
Meno skladateľa a názov skladby: ______________________________________________________ 
 

Tónina: _____________________ 
 
 
 
 
 
Meno skladateľa a názov skladby: ______________________________________________________ 
 

Tónina: _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meno skladateľa a názov skladby: ______________________________________________________ 
 

Tónina: _____________________ 
 

 

ÚLOHA č.2 – odpovedz na otázky 
 
Základné hudobné znaky klasicizmu sú: _________________________________________________ 
 
Čo je to homofónia? ________________________________________________________________ 
 
Aké diela sa v klasicizme komponovali najviac?___________________________________________ 
 
Ktorý nový hudobný nástroj sa začal používať?___________________________________________ 
 
Kde všade znela hudba?_____________________________________________________________ 
 



II. STUPNICE Cis dur, ais mol 

Stupnica je rad ôsmich tónov, ktoré idú hneď za sebou. Stupnice vieme vytvoriť od ktoréhokoľvek tónu 
a písmenko v jej názve nám prezradí, ktorým tónom stupnica začne.  
 
Naučíme sa posledné „krížikové“ stupnice, ktoré budú mať všetkých 7 krížikov v predznamenaní.  
Sú nimi stupnice Cis dur, ais mol. 
 
Opíš krížiky v predznamenaní: 
 
 
 
 
 
ÚLOHA č.3 – napíš stupnicu Cis dur do prázdnej notovej osnovy (krížiky zapisuj priamo k notám),   
                        doplň aj kvintakord a jeho obraty 
 
 
 
 
 
 
ÚLOHA č.4 – zapíš v basovom kľúči paralelnú molovú stupnicu k stupnici Cis dur (má tiež 7 krížikov) 
 

 
Názov:  
 _____  mol 
 
 
ÚLOHA č.5 – My už vieme, že okrem prirodzenej molovej stupnice, existujú aj ďalšie molové stupnice: 
 

(doplň text a zapíš stupnicu ais mol harmonická) 
 

 harmonická má zvýšený  _____ stupeň 
 

 melodická má zvýšený _____ a _____ stupeň smerom nahor, nadol je zhodná s prirodzenou 
 
 
 
 
 
 
ÚLOHA č.6 – doplň názvy durových stupníc podľa predznamenania 

 
ÚLOHA č.7 – vytvor intervaly od nasledujúcich tónov 
 


